
รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบรหิารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุทองหลาง ๑ ชัน้ ๒ อาคารสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 
ห้องประชุมสตัตบงกช ขั้น ๒ อาคารบรหิารและสํานกังานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และห้องประชุมภารกิจประสานงานสว่นกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ศุกระกาญจน ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประธาน 
๒. นางอุทัยวรรณ  จันทรโชต ิ   หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    
๓. นางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชต ิ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๔. นางสาวกันยารัตน์  หนูสุข   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๕. นางสาววัลภา ทับแก้ว    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๖. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๗. นางสาวธันยธรณ์  สุทธิพงศ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๘. นางลลิดา  นันทวงศ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๙. นางปุญชรัสมิ ์ บุญรักษา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๐. นางปุณญาดา  สุวรรณมณ ี   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๑. นางสําราญ  ชจูันทร ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๒. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๓. นางสาวปวีณา  จันทร์ประดษิฐ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๔. นางสาววรรณา  เหมทานนท ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๕. นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสดิ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๖. นายนนทพัทธ์  นวลน่ิม    นักวิชาชีพ 
๑๗. นางสาวธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๘. นายธีรวิทย์  มงคลสวัสดิ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๑๙. นางสาวพณวรรณ  ยามาเจริญ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๒๐. นางสาวเสาวรีย์  ฤทธิ์ทอง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๒๑. นางสุภาพร  สิกพันธ์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 
๒๒. นางรุจิรา  แก้วคีรีวรรณ    ผู้ปฏิบัติงานบริการ 
๒๓. นายสุรศักดิ์  วงศ์สันต ิ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน  เลขานุการ 



๒ 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาวพยอม  ธนม ี   ติดภารกิจอื่น 
๒. นายลําพูล  ธะนะนิล   ติดภารกิจอื่น  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๕  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธาน 
ที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 
๑.๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

  

             - ไม่มี - 
 

๑.๒  เรื่องแจ้งจากสมาชิกทีป่ระชุม 
        ๑.๒.๑  เรื่อง   รายงานสถานะการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

                                    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ วนัที ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

 

   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ได้ดําเนินการจัดทํารายงานสถานะการเงิน 
ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจําแนกประเภทตามเงิน 
อุดหนุนรัฐบาล  เงินรายได้ และกองทุนสํารอง ณ  วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ดังน้ี 
 
 

เงินอุดหนุนรัฐบาล 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

ค่าจ้างช่ัวคราว ๕๕๕,๕๐๐.๐๐ ๑๘๕,๑๖๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๓๗๐,๓๔๐.๐๐ ๖๖.๖๗ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๕๔๙,๐๐๐.๐๐ ๓๘๗,๐๘๖.๐๘ ๗๐.๕๑ ๑๖๑,๙๑๓.๙๒ ๒๙.๔๙ 
เงินอุดหนุน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑,๖๕๔,๕๐๐.๐๐ ๕๗๒,๒๔๖.๐๘ ๓๔.๕๙ ๑,๐๘๒,๒๕๓.๙๒ ๖๕.๔๑ 
 

 



๓ 
 

เงินรายได้ 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๒,๖๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑๓๖,๘๓๘.๐๐ ๕.๑๖ ๒,๕๑๗,๑๖๒.๐๐ ๙๔.๑๖ 
ค่าสาธารณูปโภค ๑๘๘,๔๐๐.๐๐ ๒๗,๗๕๗.๖๘ ๑๔.๗๓ ๑๖๐,๖๔๒.๓๒ ๘๕.๒๗ 
เงินอุดหนุน ๒๐,๙๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๒๒๔,๐๘๖.๙๔ ๗๗.๖๑ ๔,๖๘๐,๙๑๓.๐๖ ๒๒.๓๙ 
รายจ่ายอ่ืน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง ๑๕,๙๐๐.๐๐ ๑๕,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๒๖,๖๖๓,๓๐๐.๐๐ ๑๖,๔๐๔,๕๘๒.๖๒ ๖๑.๕๒ ๑๐,๒๕๘,๗๑๗.๓๘ ๓๘.๔๘ 
 
 
 

กองทุนสํารอง 

หมวด งบประมาณ 
เบิกจ่าย คิดเป็น 

ร้อยละ 
คงเหลือ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

กองทุนสํารอง ๓๗,๓๓๖,๒๔๐.๘๓ ๒,๖๗๗,๔๕๙.๗๘  ๓๔,๖๕๘,๗๘๑.๐๕  
 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑ ) 
 
มติ รับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ตรวจสอบวงเงินงบประมาณและแผนการ

ดําเนินงานในแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  เรื่อง  ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  

    เม่ือวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

   ตามที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดประชุมบุคลากรสังกัดฝ่ายบริหาร
กลางและทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้แจ้งเวียนพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม โดยกําหนดให้แจ้งผลการพิจารณามายังฝ่ายเลขานุการ ปรากฎว่า ไม่มีการเสนอแก้ไขรายงาน
การประชุม  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 
 
มติ รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เร่ืองสืบเนื่อง   
  ๓.๑  เรื่อง  พิจารณาภาระงานบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
 

  สืบเน่ืองจากการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้บุคลากรสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาภาระงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและภาระงาน 
ในภาพรวมของฝา่ย ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาภาระงานของบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๑) 

   
มติ หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รับไปดําเนินการและหารือร่วมกับรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
 
 
 



๕ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง   พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา  
                 ๒๕๕๘ 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนดประเมินคุณภาพภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
มีผลการประเมินระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย ๔.๕๕ น้ัน ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดให้
ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเป็นการนํา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ โดยต้องระบุกิจกรรม/ 
แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตาม
ตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการลดความเสี่ยงใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ๓ เร่ือง คือ การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนการ
จัดการประชาสัมพันธ์ และการบริหารงานด้านงบประมาณและการเงิน 

๒. การประเมินความพึงพอใจจากผู ้รับบริการในโครงการของฝ่าย บุคลากรที่รับผิดชอบ
โครงการสามารถดําเนินการได้ทันที ซึ ่งแบบประเมินโครงการจะมีกรอบการประเมิน 
ที ่คล้ายกัน แต่จะแตกต่างในวัตถุประสงค์ของโครงการ และต้องมีคําถามปลายเปิด 
เพ่ือเป็นการให้ข้อเสนอแนะ 

๓. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ควรเป็นโครงการที ่เน้นการสื ่อสารในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เห็นควรให้คุณพยอม ธนมี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการหารือร่วมกับ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เพ่ือเตรียมจัดโครงการดังกล่าว 

 
 



๖ 
 

มติ  
๑. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. เห็นชอบรายชื่อบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 

Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามท่ีเสนอ 
 

๔.๒   เรื่อง   พิจารณาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
                  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ น้ัน คุณปุณญาดา  สุวรรณมณี เสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้สรุปกิจกรรมการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

 

ประเด็น 
๑. มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ภาระงานด้านการบริหารบุคคล  

(งานสวัสดิการ งานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานภาระงาน
ข้ันต่ํา งานทุนภายนอก งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ งานกองทุนพัฒนาบุคลากร งานหนังสือ
รับรองและขออนุมัติไปราชการ และงานแต่งตั้ง พ้นตําแหน่ง มอบอํานาจ และเข้าสู่ตําแหน่ง
ของผู้บริหาร) 

๒. แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล (งานสวัสดิการ งานเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานภาระงานขั้นต่ํา งานทุนภายนอก 
งานรับสมัคร งานกองทุนพัฒนาบุคลากร งานหนังสือรับรองและขออนุมัติไปราชการ  
และงานแต่งตั้ง พ้นตําแหน่ง มอบอํานาจ และเข้าสู่ตําแหน่งของผู้บริหาร) 

 
เป้าหมาย KM (Desires State) 
๑. มีมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาระงานด้านการบริหารบุคคล 
๒. มีองค์ความรู้/แนวปฏิบัติ ภาระงานด้านการบริหารบุคคล 
 



๗ 
 

ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาระงานด้านการบริหารบุคคล 

จํานวน ๔ ภาระงาน 
๒. จํานวนองค์ความรู้/แนวปฏิบัติ ภาระงานด้านการบริหารบุคคล จํานวน ๔ ภาระงาน 

 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒) 
 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมเป็นวันอังคาร  

เวลา ๐๙.๐๐ น. เน่ืองจากเป็นช่วงจัดโครงการพัฒนาผู้นําและนักบริหารเพ่ืออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 

มติ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘  
 

๔.๓   เรื่อง   พิจารณาแผนการสร้างสุขและบ่มเพาะค่านิยมหลัก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
คุณปุณญาดา  สุวรรณมณี แจ้งแผนการสร้างสุขและบ่มเพาะค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยและ

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังน้ี 
๑. แผนการดําเนินงานการพัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
๒. แผนการดําเนินงานการพัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรฝ่ายบริหาร

กลางและทรัพยากรบุคคล 
๓. แผนการดําเนินงานการสร้างองค์กรแห่งความสุขมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๔. แผนการดําเนินงานการสร้างองค์กรแห่งความสุขฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 
(รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๓) 

 
 
 



๘ 
 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. แผนการดําเนินงานการพัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- โครงการถ่ายทอดค่านิยมหลักสู่สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย อาจดําเนินการเผยแพร่ 
โดยการแจ้งเวียน  หรือ ถ่ายทอดให้ บุคลากรที่ เข้ าร่วมโครงการที่ ฝ่ ายจัด  เช่น  
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น 

- การประเมินวัดระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของบุคลากรที่สอดคล้องกับค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กร อาจใช้แบบประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมตามค่านิยมหลัก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ใช้ในการวัดระดับพฤติกรรมประเมินประจําปี ท้ังน้ี จะต้องเสนอ 
ที่ประชุมที่เก่ียวข้องเป็นหลักการ และต้องมีการทาํแผนโดยหารือกับรองอธิการบดีอีกครั้ง 

๒. แผนการดําเนินงานการพัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรฝ่ายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล 

- สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านบ่มเพาะ
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรหลายโครงการ สามารถให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวได้ 

๓. แผนการดําเนินงานการสร้างองค์กรแห่งความสุขฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
- โครงการลดพุง ลดโรค ควรมีวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่

บุคลากร อาจต้องมีกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการร่วมกันภายในฝ่าย เพ่ือส่งเสริมให้
มาตรการดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ 
จะนําไปหารือกันต่อไป 

 
มติ มอบคุณปุญญาดา  สุวรรณมณี  นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง 

แผนการสร้างสุขและบ่มเพาะค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 



๙ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  - ไม่ม ี- 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๕.๓๐  น. 
 

 
 

 (นายสุรศักดิ์  วงศ์สันติ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
   ผู้จดบันทึกการประชมุ 
        เลขานุการ 

 
 
                        (นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 
                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

       ผูต้รวจบันทึกการประชมุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


